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מנהיג ימינה עלול להיות גלגל הצלה של
נתניהו הכושל; המענה יינתן ברחובות
מנהיג חדש נולד ,ישר מהניילונים :איש הימין הקיצוני
נפתלי בנט רוצה להיות ראש
הממשלה" .נתניהו נכשל" הוא טוען,
והצדק עמו .אבל הבעיה שבנט עצמו
נכשל בכל תפקידיו הציבוריים ,שלא
לדבר על הקריירה הפוליטית
התזזיתית שלו.
מי שפעם ,יחד עם שותפתו איילת
שקד ,עמד בראש לשכתו של נתניהו,
הקים ופירק במהלך השנים את
"ישראל שלי"" ,הישראלים"" ,הבית
היהודי" ו"הימין החדש".
בשנתיים האחרונות עומד בנט
בראש מותג נוסף " -ימינה" .זאת,
לאחר שהמיזם הקודם" ,הימין
החדש" ,לא עבר את אחוז החסימה
בבחירות באפריל .2019
אגב ,בנובמבר  2019הודיעו
הליכוד ומפלגתו של בנט על כוונתן
להתאחד לסיעה משותפת ,ובנט אף
מונה לשר הביטחון בממשלת המעבר בראשות )כן ,כן!(
בנימין נתניהו .הרי בנט מלווה ותומך בנתניהו מאז 2005
והיה שר כושל למדי בממשלותיו השונות של ביבי :שר
הכלכלה ,שר ירושלים והתפוצות ,השר לשירותי דת ,שר
החינוך ושר הביטחון.
עכשיו רוכב בנט על הזעם העממי נגד ממשלתו של
נתניהו ומנסה להציג את עצמו כ"מר קורונה" מול מחדליו
של נתניהו.
מספרים שבתוקף התפקיד שהטיל על עצמו ,הוא מבקר
בכל מקום – מבתי חולים ועד בסיסי הצבא ,ומציג את
מרכולתו לכל .תיקון :הוא מבקר כמעט בכל מקום ,כי את
החברה הערבית הוא אינו פוקד )והוא יודע היטב מדוע(.
הוא מחרים גם את המחאה העממית נגד שלטון הימין,

שתקבל ביטוי עוצמתי יותר בסוף השבוע הקרוב עם הסרת
המגבלות על ההפגנות.
ניתן להבין מדוע בנט לא מבקר
ביישובים הערביים – גזען נותר גזען
גם בעת מגפת הקורונה הקטלנית.
אבל מה הסיבה לאי-הגעתו של בנט
לבלפור או לצמתים? בנט הרי רואה
עצמו כמחליפו של נתניהו ,וטוען
שלפי הסקרים האחרונים הוא כבר
בדרכו לבית הנכסף הסמוך לכיכר
פריס בירושלים.
הסיבה היא פשוטה :בנט לא יכול
לבנות על קולותיהם של מאות
האלפים הדורשים את הסתלקותו של
נתניהו וחבורתו; של "ארגון פשע",
בניסוחו של המאמן אייל ברקוביץ'.
אנשי המחאה יודעים היטב שרב
המשותף על המפריד בין נתניהו
לבנט :פוליטיקאים עשירים וגזענים;
תומכי כיבוש השטחים הפלסטיניים;
הבזים לעובדים ולארגוניהם והסוגדים לבעלי ההון .שניהם,
אגב ,ממעריציו של נשיא העליונות הלבנה דונאלד טראמפ.
בנט עוד עלול להתגלות כגלגל ההצלה של נתניהו
בבחירות ההולכות וקרבות .הגיעה העת לגנוז את חלומותיהם.

חדשות?
באתר "זו הדרך"

כל יום ,כל היום
www.zoha.org.il
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מכתבים
למערכת

 20שנה לאירועי אוקטובר
דברים בשם אומרם
העם אולי חולה ,אבל אוחנה הוא לא רופא...
"אני קורא לכל העם .כשאדם חולה הוא צריך לנוח ,ואחרי
שהוא נח הוא מחלים .המדינה כרגע חולה ,ואנחנו צריכים
לזנוח את כל המחלוקות ,הוויכוחים ,ההפגנות .צריך לנוח
קצת כדי שנוכל להחלים .אני קורא לכל אלה שמפגינים נגדי:
עזבו את זה".
)השר לביטחון פנים ,אמיר אוחנה ,אולפן שישי של ערוץ (2.10 ,12

 ...העם בעצם מורדם ומונשם
"ההסכם עם האמירויות זה דבר חשוב שיכול לשנות תודעה,
אבל כל השלום-של-עשירים הזה לא יתקיים אם לא נפתור את
עניין הטרגדיה של העם הפלסטיני .במובן מסוים אנחנו היום
מורדמים ומונשמים ,חומר גלם לכל מניפולציה".
)הסופר דוד גרוסמן" ,ידיעות אחרונות"(2.10 ,

צא ,דיבוק צא!
"יש להחרים את הקומוניסטים הארורים האלה!".
)ציוץ של יאיר נתניהו ערב ההפגנות ההמוניות(2.10 ,

שקט ,מרביצים
"נגד מי הפגינו במוצאי שבת מאות אלפים ברחבי הארץ? אם
תשאלו את עורכי מהדורות החדשות בערוצים המסחריים,
וככל הנראה גם רבים ממי שצפו באותן מהדורות ,התשובה
היא שהם הפגינו נגד המשטרה .ולראייה ,כדי להגיב על
ההפגנות הסוערות ,הביאו לתוכניות בערוץ  12ו 13-דוברים
מטעמה של המשטרה .על המהות ,על הסיבה שבגינה
מתקיימות ההפגנות הללו ,לא נאמרה מלה .אף פוליטיקאי לא
בא להגיב על כך שהארץ בוערת בדרישה שנתניהו יתפטר.
נתניהו והשר אוחנה ודאי חיככו ידיים בסיפוק רב .הם עובדים
על זה קשה כבר כמה חודשים :להרחיק את אש ההפגנות
מהמטרה האמיתית שלה ― נתניהו ― וליצור מצג שווא
כאילו הן מופנות למעשה אל משהו אחר".
)שני ליטמן" ,הארץ"(5.10 ,

אלוהים או לנין
"ייתכן כי מקור הנוהג של תושבי מדינת טבסקו במקסיקו לתת
לילדיהם שמות אקסצנטריים נובע מהרצון למצוא דרך
יצירתית להתנגד ללחץ הכנסייה הקתולית להעניק לילדים
שמות של קדושים .טומס גארידו קנבאל ,שהיה מושל טבסקו
בשנות ה 20-וה 30-והתנגד לכנסייה ,קרא לבהמות בחוותו
'דיוס' )אלוהים(' ,חסוס' )ישו( ו'מריה' .לבנו ,לעומת זאת ,הוא
העניק את השם לנין".
)השבועון "אקונומיסט"(3.10 ,

למי תודה ,למי ברכה?
"ממלא מקום מפכ"ל המשטרה ,ניצב מוטי כהן ,אמר בישיבת
קבינט הקורונה כי יותר קשה לאכוף את ההפגנות לאחר
שהוגבלו כיוון שהמפגינים מתפרסים על שטחים גדולים יותר.
שר המשפטים אבי ניסנקורן שאל 'אני לא מבין את ההתנהלות
הזו .איך כל דיון הופך לדיון על הפגנות?'".
)"ישראל היום"(6.10 ,

הטקסים לציון  20שנה לאירועי אוקטובר ) 2000ר' גיליון
"זו הדרך" (7.10 ,נערכו זמן קצר לאחר הגילויים בנוגע
להריגתו של יעקוב אבו אלקיעאן בידי שוטרים .קו ישיר מחבר
בין סגירת התיק על הרג אבו אלקיעאן לבין סגירת תיקי
אוקטובר  .2000מקרים אלה הם חלק ממדיניות כוללת,
שמובילה לפטור מענישה ולהיעדר אחריות כאשר נהרגים
ונפצעים אזרחים ערבים-פלסטינים בישראל בידי שוטרים,
אפילו כאשר ישנן ראיות ברורות לשימוש בלתי חוקי בכוח.
מרכז עדאלה פרסם בשבוע שעבר קריאה שאת דרישותיה
אימצה ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל.
אנו משוכנעים כי יחס שווה לחיי אזרחים פלסטינים בישראל
מחייב מאמץ כן ורציני לבטל את ההפליה המובנית והשיטתית
נגד הערבים ,כולל יישום המלצות ועדת אור בנוגע לחקירות
מעשי ההרג ,והפסקת מדיניות הפטור הגורף מענישה .לכן אנו
דורשים להקים גוף עצמאי לבדיקת חקירות אירועי אוקטובר,
אשר ימליץ על העמדה לדין של אלה במשטרה האחראים
להריגתם ולפציעתם של אזרחים פלסטינים.
למרות המלצת ועדת אור למשטרה להפסיק להתייחס
לאזרחים הפלסטינים במדינה כאל אויב ,המדיניות של רשויות
אכיפת החוק בישראל עדיין נסמכת על "דוקטרינת נתיני אויב"
הבלתי-חוקית והגזענית .ב ,2017-במקרה של אבו אלקיעאן,
באו כוחות משטרה להרוס את הכפר אום אל-חיראן במעין
מבצע צבאי .מצב זה נוצל להצדקת הריגתו של אבו אלקיעאן
שמעולם לא הועמד לדין .מח"ש התייחסה לתגובה של
משטרת ישראל נגד המפגינים באירועי אוקטובר 2000
כלתגובה צבאית נגד אויב חמוש במהלך מבצע צבאי ,ולא
כפעולה לדיכוי הפגנות של אזרחים .תפיסה זו שימשה הצדקה
לסגירת כל התיקים הפליליים במקרי ההרג .וכך ,בעוד
המשטרה זכתה בחסינות מכתבי אישום פליליים ,מאות
מפגינים נעצרו ועשרות מהם הואשמו .הוגשו אפילו שני כתבי
אישום פליליים נגד בני משפחה של נערים שהמשטרה הרגה.
הרג של בני קבוצות מופלות בידי שוטרים נמצא בראש סדר
היום העולמי של המאבק בגזענות ובאלימות .הריגתו של
ג'ורג' פלויד ב 25-במאי השנה בארה"ב הוציאה מיליונים
ברחבי העולם למחות נגד אלימות משטרתית על רקע שיוך
אתני.
לכן אנו דורשים :הקמת ועדה מקצועית ועצמאית ,שחבריה
ימונו בהסכמת ההנהגה הפוליטית הערבית בישראל,
שסמכויותיה יהיו מחייבות מבחינה חוקית ויכללו :בדיקת
הכשלים בחקירות ובמערכת חקירת תיקי אוקטובר ;2000
המלצה על הגשת כתבי אישום נגד האחראים בכל הדרגים
להרג ולפציעה של אזרחים; וחקירה של מקרי ההרג של
אזרחים פלסטינים בישראל בידי שוטרים מאז שנת ,2000
שמח"ש סגרה את תיקיהם.
בנוגע לתיק אבו אלקיעאן ,על המדינה להגיש מיידית כתבי
אישום נגד האחראים להרג ,ובמקביל – נגד אנשי רשויות
אכיפת החוק על חלקם בשיבוש הליכי החקירה של האירוע.

ד"ר חסן ג'בארין ,מנכ"ל עדאלה
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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ממשלה שהפקירה את אזרחיה
בצעד תקדימי ,הטילה ממשלת הימין מגבלות דרקוניות
חוקיות על עצם קיום הפגנות .בצעד זה שינתה גם את כללי
המשחק שהכרנו לגבי זכותם של האזרחים להתבטא ,לבקר
את הממשלה ולפעול נגדה באמצעות מחאה במרחב הציבורי.
התיקון ל"חוק הקורונה הגדול" ,שאושר ביולי השנה ,הפר את
האיזון הראוי בין הזכות הבסיסית לחופש הפגנה לבין
השמירה על בריאות הציבור.
לא מניעים בריאותיים עומדים בבסיס איסור ההפגנות .זה
עולה בבירור מהחלטתה של הקואליציה להפיל הסתייגות של
האופוזיציה שנועדה להתיר הפגנות של שיירות כלי רכב שבהן
המפגינים נותרים במכוניותיהם .אילו הייתה הממשלה
מעוניינת למצוא את האיזון הנכון והמתאים ,ניתן היה לנסח
מתווים כאלה או אחרים לקיום הפגנות ,כפי ששקדו על ניסוח
מתווים להפעלת בתי הכנסת או בתי עסק חיוניים.

מהערבים ...לכלל האזרחים
כמשפטן אני יכול לשער במידה רבה של ודאות ,שבתי
משפט בארצות-הברית היו פוסלים פגיעה קשה כזאת בחופש
הביטוי ובזכות להפגין .כאזרח בן המיעוט הערבי המקופח,
אני מכיר היטב את הוראות המשפט הישראלי ואת
הפרקטיקות השלטוניות המופעלות כדי לעקר באופן מתמיד
את חופש הביטוי של הציבור הערבי ,ולהצר את צעדינו
מבחינה פוליטית עד כדי שלילת היכולת להתארגן ולפעול.
נדמה שעכשיו הגיע תורן של קבוצות נוספות להיפגע מאותם
מנגנונים הפועלים באופן עקבי לחיסול שאריות המרחב
הדמוקרטי .כבר הזהרנו בעבר שמנגנוני דיכוי שהופעלו עד כה
נגד המיעוט הערבי ,מורחבים כדי לפגוע גם בקבוצות שונות
בציבור היהודי.
קשה שלא לחוש באימה של נתניהו מפני ההפגנות נגדו,
בעיקר ליד מעונו בבלפור .אימה זו הובילה לדמוניזציה של
המחאה ולהטלת דופי בהפגנות ובמפגינים ,עד כדי האשמתם
בהפצת המגיפה .אך בזמן שהממשלה עסקה באובססיביות
במפגינים ובהפגנות ,היא נכשלה בטיפול במשבר הקורונה –
הבריאותי ,הכלכלי והחברתי.
כשממשלה זו הוקמה לפני ארבעה חודשים כינו אותה
"ממשלת הקורונה" ו"ממשלת חירום" .כך לפחות תירצו בני
גנץ ואנשי כחול לבן את הפרת כל הבטחות הבחירות שלהם,
את העובדה שהקימו ממשלה בראשות גזען ומושחת וסיפקו
לגיטימציה לנאשם בשוחד.
אך משבר הקורונה נראה היום באופן ברור כתירוץ עלוב.
העובדה הבולטת ביותר היא הכישלון החרוץ של הממשלה
בטיפול במשבר שאמור היה להיות סיבת קיומה ומוקד
מאמציה .תעודת כישלון בכל המקצועות.
בשבועות האחרונים ממוקמת מדינת ישראל במקומות
הגרועים ביותר בין המדינות הקפיטליסטיות המתקדמות
במדדים של מתים ,חולים קשה ומאומתים חדשים בקורונה
יחסית לגודל האוכלוסייה .שנים רבות של הזנחה ,הרעבה
וייבוש של מערכת הבריאות הולידו את המשבר הבריאותי
הקשה ביותר שהכרנו ,בלי שלבתי החולים תהיה יכולת
להתמודד עמו .אך בצד המשבר הבריאותי הנורא ,הפוגע
באופן הקשה ביותר בשכבות המוחלשות ,גם המשברים
הכלכלי ,החברתי והחינוכי יתעצמו תחת הסגר הזה עקב
ההזנחה הממשלתית החמורה .בחודש מארס האחרון ,ערב
הסגר הראשון ,חזרנו והתרענו שלא יתכן סגר בלא פיצוי

הולם .אולם הממשלה הכושלת מטילה סגר פעמיים ,ופעמיים
אינה מבטיחה פיצוי הולם ומקיף לכל מי שנפגע ממנו.

המשבר הכלכלי והחברתי המחמיר
אני מבקר תכופות ביישובים הערבים ,ופוגש רבים שלא
יודעים כיצד יגמרו את החודש ואיך ישלמו חשבונות .למצב
הכלכלי הקשה יש פנים של משפחות קשות יום ,משפחות
החוששות מאוד לגורלן בתקופה הקרובה .גם למצוקה
החינוכית החמורה שהחלה כבר בחודש מארס אין ל"ממשלת
הקורונה" תשובות :לכמעט  400אלף תלמידים אין מחשבים
או תשתיות אינטרנט ,רובם ערבים וחרדים .הם אינם יכולים
בפועל לקיים למידה מרחוק מאז פרוץ המשבר .תלמידים אלה
בדרך להפסיד שנת לימודים נוספת .גם הפתרון בדמות
״מחשב לכל ילד״ לא מתממש ,בניגוד להבטחות של משרד
החינוך ולאלה שהשמיע נתניהו לפני יותר משני עשורים.
"ממשלת הקורונה" עסקה ,אם כן ,בהפגנות בבלפור,
במשפט של נתניהו ,בהזיות סיפוח וגם בהסכמי שלום
מדומים .אבל את האזרחים היא הפקירה לגמרי .היא הטילה
עליהם סגר נוסף בלי תוכנית יציאה שתבטיח שלא יוטל סגר
נוסף בחורף הקרב .שוב נותרו עצמאים ושכירים בלי פיצוי
כלכלי אמיתי ,ומעל לכל – גם מוגבלים ביכולתם להביע את
דעתם ולהפגין נגד מדיניות כושלת זו.
לכן שבים האזרחים לרחובות וממשיכים להפגין למרות
)ואולי גם בגלל( המצב החוקי החדש" .החוק לאיסור הפגנות"
לא ירגיע את הזעם הציבורי ,גם אם ימנע מעשרות אלפים
להגיע לכיכר פריס בשבועות הקרובים .אבל אם נתניהו באמת
להוט כל כך להפסיק את ההפגנות ,הוא יודע מה עליו לעשות:
להתפטר ולעזוב את משכנו ברחוב בלפור.

יוסף ג'בארין

מתחדשת המחאה
בבלפור ובצמתים
עקב ביטול מצב החירום המיוחד קוראות תנועות המחאה
לשוב ולהפגין במרכזי הערים .תנועת קריים מיניסטר קוראת
להפגין ליד מעון ראש הממשלה בבלפור במוצ"ש הקרוב
) (17.10בשעה " :20:00במוצאי שבת הקרוב נקיים בבלפור
מפגן דמוקרטי ענק ,בדרך להפלת נתניהו .ביבי – נהיה שם כל
מוצ"ש עם עשרות אלפים מכל הארץ שנקעה נפשם
מהמחדלים והשחיתות שלך".
גם תנועת הדגלים השחורים הודיעה כי תחזור להפגין סמוך
למעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים בשבת
הקרובה ,זאת במקביל לכ 1,200-נקודות בכל רחבי הארץ.
מטעם התנועה נמסר " :נתניהו מוביל את ישראל לחורבן
הבית השלישי 35 ,מיליארד שקלים מכספי המיסים של כולנו
נזרקו לפח בגלל שנתניהו רצה הפסקה מההפגנות .חיים של
משפחות נהרסו ,עסקים נסגרו ונתניהו מתכוון להמשיך
לעשות הכל כדי להיחלץ ממשפטו הקרב".
גם חד"ש ומק"י קראו לחבריהן ואוהדיהן לקחת חלק פעיל
במחאה ובהפגנות שייערכו בשבת הקרובה ברחבי הארץ ,ואף
להגיע להפגנה שתיערך ברחוב בלפור בירושלים.

פוליטי 4/

הממשלה מעמיקה
את המשבר הכלכלי
בגילוי הדעת שפרסמה הלשכה הפוליטית של המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ) (10.10הודגש" :מה שמעמיק את
המשבר החברתי והכלכלי בישראל זו העדפת התקציבים
לכיבוש ,להתנחלויות ולתעשיית הנשק על פני התקציבים
החברתיים" .עוד נכתב בו" :ישראל עומדת כנראה בפני
בחירות חירום ,ועל הפעילים של מק"י וחד"ש להתכונן
למערכה הבאה" ,וכן" :מק"י עדיין רואה ברשימה המשותפת
את האפשרות הטובה ביותר בתנאים הקיימים".
גילוי הדעת של הלשכה הפוליטית התייחס להשלכות
המגפה" :ישראל טובעת בשני משברים – בריאותי וכלכלי.
ישנם ניצנים לבלימת התפשטות הגל הנוכחי של נגיף
הקורונה ,אלא שהסכנות עדיין קיימות .מדאיג במיוחד
שהחלטות הממשלה לגבי הסגר נובעות משיקולים פוליטיים-
מפלגתיים ,ומתקבלות לפי סדר היום הפרטי של בנימין
נתניהו .שעה שהמשבר החברתי והכלכלי מחריף בכל
המישורים ,מקבלת הממשלה החלטות להגדיל את תקציב
הביטחון במיליארדים וממהרת להשלמת רכישות צבאיות
בסכומי עתק מארה"ב ,וזאת באמתלה של 'המשך העליונות
הצבאית באזור'".
"הנתונים שפורסמו מעידים כי האבטלה בעליה מתמדת.
שיעורה הרשמי עומד בינתיים על  ,14%אך בפועל הוא עלול
להיות גבוה הרבה יותר .המשבר מכה קשות בעובדים
ובשכבות המוחלשות ,והממשלה אינה נותנת שום מענה
לצרכיהם .תקציבי התמיכה המשמעותיים ביותר מגיעים לידי
הטייקונים ובעלי העסקים הגדולים ,כאשר מצבם של
העצמאיים ובעלי העסקים הקטנים מתדרדר עד כדי סגירת
עסקיהם וזריקתם למעגל העוני" ,נמסר.
הלשכה פוליטית הוסיפה ,כי "בחירות מוקדמות הן עניין
של זמן ,ותלויות בהחלטה של בנימין נתניהו ,המתמודד עם
הנושא לפי שיקוליו האישיים הצרים – במיוחד בצל משפטו
בגין שחיתות ולאור מצבו האלקטוראלי בבחירות הבאות".
הלשכה מדגישה כי השמירה על הרשימה המשותפת היא
האפשרות הטובה ביותר ,בתנאים הקיימים ,מבחינת
האוכלוסייה הערבית והכוחות הדמוקרטיים בציבור היהודי.
גילוי הדעת קרא לפעול להגברת כוחה של הרשימה המשותפת
בקרב הציבור היהודי ,שכן זו הרשימה היחידה המציבה

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

חלופה עקרונית למדיניות השלטת בממסד הישראלי לאורך
השנים .חיזוק המשותפת חשוב במיוחד על רקע ריבוי הסיעות
והמפלגות המתיימרות להיות "אופוזיציה" ,אולם אינן
מעמידות שום אלטרנטיבה פוליטית מהותית ,ותכליתן -
זחילה בכיוון מדיניות הימין ההתנחלותי.
גילוי הדעת הדגיש את חשיבותן של הפגנות המחאה
הנערכות בחודשים האחרונים .למרות כמה הסתייגויות מדרך
התנהלותן" ,הפעילים של מק"י וחד"ש בהפגנות אלה
מצליחים להעלות על סדר היום את הסוגיות העיקריות בחברה
ובפוליטיקה ,לרבות סוגיית החירויות המותקפות בידי
הממשלה .מכאן החשיבות של לקיחת חלק בהפגנות
ובמחאה".
לקראת הדיון בכנסת ב 15-באוקטובר בנושא הסכמי
הנורמליזציה עם איחוד האמירויות וממלכת בחרין ,שב
והדגיש גילוי הדעת את התנגדותה של המפלגה הקומוניסטית
להסכמים אלה ,שמטרתם לשנות לרעה את מערך הכוחות
באזור ולהאפיל על הסוגיה העיקרית – הסוגיה הפלסטינית.
ההסכמים נועדו לכונן ברית מסוכנת נגד "האיום האיראני"
ולשמר את המשטרים המכניעים את עמיהם וגוזלים את
משאבי ארצותיהם ,בשירות האימפריאליזם האמריקאי.
הלשכה הביעה סולידריות עם העצור המנהלי מאהר אל-
אח'רס ,השובת רעב למעלה מ 80-ימים רצופים ,במאבקו
לשחרור מידי או הגשת כתב אישום .הלשכה דורשת לעצור
את מדיניות המעצרים המנהליים של רשויות הכיבוש נגד
חלוצי המאבק של העם הפלסטיני.
הלשכה הפוליטית הביעה סולידריות עם כל הנפגעים מגל
השריפות האחרון ,ובמיוחד עם נוף הגליל שספגה נזק רב
ביותר ,וכן עם כפרים סמוכים שניזוקו בעיקר בשריפת חלק
ממטעי הזית .זו פגיעה קשה ,במיוחד עכשיו ,בעונת הקטיף.
הלשכה בירכה את הרשימה המשותפת העירונית בעיריית נוף
הגליל ואת יו"ר הרשימה החבר ד"ר שוכרי עוואודה ,סגן ראש
העיר ,על מאמציו הנחושים בהצלת המשפחות הנפגעות ועל
פעילותה החשובה של העירייה .מק"י קראה לפעיליה
להתגייס להצלחת קמפיין התמיכה במשפחות הנזקקות שהחל
בשבוע שעבר.

משרד האוצר מתפרק
מנכ"לית משרד האוצר ,קרן טרנר-אייל ,התפטרה השבוע
) (11.10מתפקידה ,פחות מחצי שנה לאחר שמונתה לתפקיד
בידי שר האוצר ישראל כ"ץ .בהודעה הרשמית על סיום
התפקיד נאמר כי טרנר-אייל וכ"ץ "הגיעו להסכמה משותפת"
בדבר סיום תפקידה של טרנר "לאור בקשתה האישית".
לפי דיווח של ברק רביד ב"וואלה" ,מקור ששוחח עם
טרנר-אייל אמר" :לדבריה ,לא מתקבלות בממשלה החלטות
מקצועיות" ".קרן ניסתה לתת צ'אנס .אבל ראתה שאין עבודת
מטה בממשלה .אין תקציב .אין החלטות מקצועיות .הגיעו לה
מים עד נפש והיא החליטה להתפטר" ,הוסיף.
ח"כ עאידה תומא–סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת(
הגיבה להתפטרות מנכ"לית משרד האוצר ואמרה" :משרד
האוצר מתפרק בזמן המשבר הכלכלי החריף ביותר בתולדות
המדינה .אין תקציב ,אין סיוע אמיתי ואין תוכנית ליציאה
מהמשבר .אנשי מקצוע בורחים מהאוצר משום שכ"ץ ונתניהו
מציבים את האינטרסים האישיים והפוליטיים שלהם לפני
טובת האזרחים" .לדברי ח"כ עופר כסיף ,חבר הסיעה:
"כשאפילו בכירי אוצר מחזירים את המפתחות ,אני לא חושב
שנותר אדם מחוץ לממשלה המאמין שהיא פועלת למען
הציבור".

כיבוש 5/

מסיק פלסטיני-ישראלי בבורין ,יום ראשון12.10 ,
)צילום :רבנים לזכויות אדם(

פתיחת המסיק בכפר בורין

זיתי הזעם

השבוע יצאתי עם קבוצת מתנדבות ומתנדבי "שומרי משפט
– רבנים לזכויות אדם" ליום המסיק הראשון בכרם זיתים
בכפר הפלסטיני בורין .הכפר ,הדחוק בין ההתנחלויות יצהר
והר ברכה ,שוכן דרומית לשכם .המיניבוס של אבו ראמי
הוחלף באוטובוס של בנו כדי שכעשרים נוסעיו עוטי המסכות
יוכלו לשמור על כללי הריחוק הפיסי בימי קורונה .זו השנה
ה 18-שרבנים לזכויות אדם מארגנים קבוצות סיוע למסיק
בכפרים הסובלים מאלימות שכניהם המתנחלים כלפי עצי
הזית וכלפי החקלאים ורכושם.
בדיוק לפני שנה תקפו מתנחלים את הרב משה יהודאי,
הפעיל בארגון רבנים לזכויות אדם ,בעת שמסק בבורין .הם
פצעו אותו בראשו ובגפיו וגרמו נזקים ליבול שנאסף .בימים
שלאחר מכן השחיתו מתנחלים כרמי זיתים בכפר ,ושרפו
עשרות עצים .מאות עצים הועלו באש גם ביולי האחרון,
ובשבת האחרונה ) (10.10פצעו מתנחלים ,ולא בפעם
הראשונה ,את מוחמד ע' בעליו של הכרם שבו נפגע הרב
יהודאי .זו תהיה סביבת עבודתם של מתנדבי הארגון גם
השנה .בימים שקטים אין פסטורלית ממנה ,למראית עין.
תיעוד השחתת הרכוש והפגיעות בחקלאים אינו פשוט ,כפי
שניתן לראות בדו"חות של ארגוני הזכויות השונים .ב2019-
תיעד "בצלם" מספטמבר ועד סוף נובמבר  11אירועי אלימות,
ובכללם איומים; תקיפות גופניות של פלסטינים וגירוש
חקלאים מאדמותיהם; יידויי אבנים; שני מקרים של השחתת
כלי רכב; תשעה מקרים של גניבת יבול מלמעלה מ650-
עצים; השחתה של יותר מ 450-עצים ,וגרימת נזקים קשים
לציוד חקלאי בשלושה מקרים .בנוסף ,דיווח בצלם על חסימת
שערים חקלאיים ועיכוב חקלאים בידי חיילים ,ירי רימוני גז

מדמיע ורימוני הלם לעבר חקלאים בידי חיילים ,ומקרה אחד
שבו חיילים היכו ממושכות חקלאי פלסטיני ופצעו אותו קשה.
משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטחים
הפלסטיניים הכבושים דיווח על  342אירועי חבלה ברכוש
ובנפש שביצעו מתנחלים בחודשי המסיק של ,2019
שבמהלכם הותקפו  67חקלאים פלסטינים באבנים ,במוטות
ברזל או במקלות 2,700 .עצים חובלו וכ 160-טונות זיתים
נגנבו .למעלה ממחצית כרמי הזיתים שנפגעו נמצאים במחוז
שכם .פגיעה קשה ספגו חקלאים שהצבא הכריז על כרמי הזית
שלהם כאזורים צבאיים סגורים 111 .חלקות נסגרו והחקלאים
אולצו לבקש היתרי מעבר מיוחדים אליהן .רבים מהם העדיפו
לא לבקש ,למרות אובדן התוצרת ,ואפשר לשער מדוע.
מסיכומי הארגון "יש דין" עולה כי ב 2019-הוגשו רק שש
תלונות למשטרה ,וזאת כיוון שהחקלאים שנפגעו העדיפו
ברובם להימנע ממגע עם כוחות הכיבוש .ועם כל זאת ,עונת
מסיק  2019הייתה עונה ברוכה .לפי ארגון האו"ם למזון
ולחקלאות ,הופקו מיבול הזיתים  27אלף טונות שמן ,כולל
 4,200בעזה .לעומתה ,עונת  2020צפויה ,על פי ההערכות,
להיות שנת רזון שתסתכם ב 8.5-אלף טונות שמן בלבד.
בשורה קשה לכמאה אלף המשפחות הפלסטיניות
המתפרנסות מיבולי עצי הזית ,וזאת בעיצומה של שנה קשה
ממילא.
ואמנם ,יבול זיתים דל במיוחד מסקנו ביום העבודה
הראשון שלנו .הכרם הוותיק שאליו הופנינו נראה כאילו כבר
נמסק בחלקו רגע לפני בואנו .כאלה הם עצי הזית :פוריים
לסירוגין .אחרי שנת שפע באה שנת רזון ,וחוזר חלילה .זו
תופעת הסירוגיות ,שבתעשיית הזית מכונה גם "מכת
הסירוגיות" .אם כן ,זו לא מכה .זוהי חוכמה עצית עתיקה.
סירוגיות עץ הזית מחנכת אותנו להתאים את עצמנו אליו ,כפי
שהוא מתאים את עצמו אלינו כמקור פרנסה מתחדש .ועל
יחסים אלה כדאי לשמור.

חדוה ישכר

שותפות פלסטינית-
ישראלית בימי קורונה
כמדי שנה ,החל השבוע מסיק פלסטיני-ישראלי משותף
ברחבי השטחים הכבושים .במשך השנים השתתפו אלפי
מתנדבים במאות ימי מסיק יחד עם החקלאים הפלסטינים ,נגד
כל הסיכויים והמכשולים" .כתוצאה משיתוף פעולה פורה זה,
למסיקים ולעבודות החקלאיות היו הצלחות לא מבוטלות .אך
השנה אינה מיטיבה עם הפלסטינים ,כמו גם עם הישראלים.
מגפת הקורונה פוגעת בריאותית וכלכלית בשני צדי הקו
הירוק" ,נמסר מקואליציית המסיק הוותיקה.
לדברי הפעילים" ,הפעם ההתארגנות מסובכת מבעבר
בעקבות צפי למספר משתתפים קטן יותר ,ועקב המגבלות
במספר הנוסעים בהסעות ובמכוניות הפרטיות .לפיכך ,נתרכז
בגיוס מכוניות פרטיות רבות ככל שניתן .כדי להתגבר על
הקשיים הלוגיסטיים ולדאוג למתנדבים בכפרים רבים ככל
האפשר ,נתאם את הפעילות בין הארגונים והקבוצות השונות
על מנת להשיג את התוצאות המירביות בתנאים הנתונים".
"בשטח ננהג לפי כללי הזהירות – חבישת מסכות וריחוק,
ויתור על ארוחות משותפות ,כאשר כל משתתף ידאג לעצמו
למזון ולמים" ,הדגישו.

ינאל ג'בארין

כלכלה 6/
הידיעה שימחה עד מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו,
משרתם של שני אדונים )בעלי ההון וממשל ארה"ב( .בסגנון
טראמפי מיהר נתניהו להודיע" :חוללנו מהפכה אדירה
באספקת אנרגיה למדינת ישראל .חברת ׳שברון׳ ,חברת
האנרגיה השנייה בגודלה בעולם ,נכנסה לישראל לעזור לנו
להוציא את הגז מהמים .אתם זוכרים ששר האנרגיה יובל
שטייניץ ואני נאלצנו להיאבק בכל הכוחות הפופוליסטיים
שאמרו לנו להשאיר את הגז מתחת לקרקעית הים ,אנחנו
התעקשנו ,הגז הזה יצא .זה יביא מיליארדים ,עשרות
מיליארדים ואולי מאות מיליארדים של שקלים ,לכם ,אזרחי
ישראל ,לבריאות ,לרווחה ,לכלכלה ,לחינוך ,לכל תחום".
נשמע מוכר ,נכון? הרי הבטחות כאלה בדיוק פיזר נתניהו
בזמן חתימת "מתווה הגז" – הקומבינה שרקח עם עוזרו
הנאמן שטייניץ ,ואשר אותה אישרה ממשלת הימין לפני יותר
מחמש שנים ,באוגוסט  .2015גם אז הוא הבטיח "קרן שפע"
בעקבות המיליארדים שאמורים היו לזרום לאוצר המדינה.
בינתיים חלפו שנים וקרן אמנם קמה ,אבל שפע יש רק
במספרם של משרדי הממשלה הכושלת ...כי כסף – אין בה.

שברון והחשמל
סחיטה ואיומים
לפני כשבועיים ,ב 5-באוקטובר ,השלים תאגיד הענק
האמריקאי שברון את רכישת החברה נובל אנרג'י ,אף היא
אמריקאית ,בעסקת חילופי מניות בסכום שנאמד ב4.2-
מיליארד דולר .בעקבות הרכישה מחזיקה שברון ב25%-
מהזכויות בקידוח הגז "תמר" וב 40%-הקידוח "לוויתן".

תמיכה נדיבה בטראמפ ,ניצול
בעולם השלישי והרס סביבתי
חברת הנפט האמריקאית שברון )לשעבר "סטנדרד אויל
אוף קליפורניה"( היא תאגיד רב-לאומי הפועל ב 180-מדינות.
שברון היא אחת החברות העסקיות הגדולות בארה"ב ובעולם
כולו .הכנסותיה בשנה שעברה ,על פי מגזין "פורצ'ן" ,היו כ-
 147מיליארד דולר .שווי החברה ,הנחשבת התאגיד ה15-
בגודלו בעולם ,כ 136-מיליארד דולר ,והיא מעסיקה כ50-
אלף עובדים .שברון תורמת כספים למערכת הבחירות של
הנשיא דונלד טראמפ ,אחד מידידיה הגדולים של תעשיית
הנפט האמריקאית.
שברון ידועה גם כפוגעת סדרתית בסביבה .משנת  1972עד
 1990שפכה חברה בת של שברון כ 650-אלף חביות נפט
ומיליארדי ליטר של פסולת רעילה ליובלים של האמזונס
באקוודור .הנושא הובא לדיון בבית המשפט במדינה ,אבל עד
היום לא שילמה שברון פיצויים ,למרות פסיקת בית המשפט
העליון .ב– 2019דלפו מיליוני ליטר של נפט ממתקני שברון
בקליפורניה במשך  113יום ברציפות .שברון נקנסה ב2.3-
מיליון דולר בלבד ,ומיד לאחר מכן זכתה במכרז להמשך
הקידוחים באותו המחוז .אלה רק שניים מתוך עשרות אסונות
שגרמה החברה במתקניה ברחבי העולם.
עכשיו ,הארגון הסביבתי "שומרי הבית" מגייס כספים כדי
לתבוע אותה בישראל .אם להסתמך על התקדימים בעולם,
סיכויי התביעה להצליח נמוכים למדי.

אימפריאליסטית ,כמו בספרים
לא חלפו אלא כמה שעות מפרסום הודעתו החגיגית של
ראש הממשלה ,ושברון כבר הוכיחה למה היא מסוגלת – כאן,
שם ובכל מקום .היא החליטה לחדול לספק גז לחברת החשמל
)ליתר דיוק למה שנותר ממנה לאחר ההפרטה של נתניהו
ושטייניץ( כדי ללחוץ עליה להסכים למחיר גבוה יותר.
נסכם :הממשלה ברפובליקת התפוזים מברכת חברה
אמריקאית ,המשתלטת על אחד מאוצרות הטבע הבודדים
שבידיה )הגז ,שלכאורה שייך לכלל האזרחים( ,ומייד לאחר
מכן אותה חברה מצמידה סכין לגרונה של המדינה )איום
בהפסקת אספקת החשמל( .יש להוסיף שראש הממשלה,
כמובן ,שותק ,כפי ששותק השר שטייניץ שאמר לאחרונה:
"אני רואה בכניסת שברון לארץ הבעת אמון ענקית במשק
האנרגיה שלנו ועוד שלב בהפיכת מדינת ישראל למעצמת
אנרגיה" .לפחות במילים הוא אינו נופל מאדונו הנערץ.
צעד אימפריאליסטי כה בוטה מצדה של שברון – להשתלט
על משאב ציבורי במדינה פריפריאלית התלויה עד צוואר
בארה"ב ,ומיד לתת מכה – מוכיח כי לפחות בהיבט זה לא
השתנה העולם כמעט מאז פרסם לנין את חיבורו
"האימפריאליזם ,השלב העליון של הקפיטליזם" לפני יותר
ממאה שנה.

הנזק לצרכנים
יצוין שמאגר תמר ממשיך לעבוד ולספק גז לכלל תחנות
הכוח המופרטות ,ואף מייצא גז למצרים ולירדן .אך חברת
החשמל לא יכולה לקבל גז זול יחסית לצרכיה ,והנזק שנגרם
לחברה עלול להסתכם בכ 170-מיליון שקל לשנה .עד עכשיו,
תחת הבעלות הקודמת של תמר ,שילמה חברת החשמל כ8-
מיליארד יותר ממה שהייתה משלמת אילו מחירי הגז היו אלה
המקובלים בעולם .זה היה אחד מיסודות "מתווה הגז" :לשלם
לתאגיד המונופוליסטי עבור הגז שבבעלות המדינה הרבה
יותר ממחירו בשוק העולמי.
צרכני החשמל יישאו את נטל "העלויות העודפות" )קרי:
רווחי העתק שגורפים התאגידים האמריקאיים והאוליגרכים
המקומיים( .האם זה אינטרס של תאגיד כה גדול להיכנס
לעימות חריף עבור כמה מיליארדי שקלים? ובכן ,כן .אבל
חשוב מזה :במהלך הבריוני קבעה שברון מי באמת שולטת
בשוק האנרגיה בישראל – וזו אינה הממשלה.

אפרים דוידי
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כך חיים היום בבייג'ינג  -מיוחד ל"זו הדרך"

המלחמה בקורונה :הניסיון הסיני
אני כותב שורות אלה מבייג'ינג .כדי לשוב לביתי כאן הייתי
צריך לשהות שבועיים בבידוד קפדני במלונית בשאנגחאי.
מיד עם הנחיתה עברו כל היורדים מהמטוס – סינים כזרים –
בדיקת קורונה עוד בטרם ביקורת הדרכונים .ביציאה משדה
התעופה עלינו כולנו לרכבים מיוחדים שפיזרו אותנו בין
המלוניות .שלושה ימים לפני תום הבידוד נערכה לנו בדיקה
שניה .שיטה זו מאפשרת לשלטונות סין לזהות מדי יום בין 10
ל 15-נשאים של הנגיף שהגיעו מחו"ל ולבודד אותם עד תום
הטיפול .כך מצליחה סין לשמור על השטח העצום שלה נקי
מהתפרצויות של המחלה.
החיים בסין – המדינה שהייתה הראשונה לספוג את מגפת
הקורונה – שבו ברובם למסלול תקין .הגנים הציבוריים,
המסעדות והקניונים הומי אדם ,התלמידים חזרו לכיתות ,בתי
הקולנוע פתוחים )עם מגבלות מסוימות( והצופים שבו
למגרשי הכדורגל .הכלכלה פועלת במלוא העוצמה ,ואפילו
ענפי התעופה והתיירות החלו להתאושש בזכות השוק הפנימי
האדיר .בשבוע הראשון של אוקטובר )"שבוע הזהב" של
חופשה מרוכזת( ,פקדו כ 600-מיליון תיירים את האתרים
השונים ברחבי המדינה – מספר המתקרב להיקף תיירות
הפנים בשנה הקודמת .בראשית  2020דיברו מומחים רבים על
קריסתה הכלכלית הצפויה של סין ועל סופו של "הנס הסיני".
היום נראה כי סין תהיה הכלכלה המשמעותית היחידה בעולם
שתגדל השנה ,גם אם באחוזים בודדים.
צלקות המגפה נראות היטב ברחובות סין .הגדרות שהוקמו
סביב השכונות טרם פורקו וכמה מהשערים שנחסמו בימי
הסגר טרם נפתחו .בכניסה למקומות רבים עדיין נדרש האזרח
להציג "קוד בריאות" ירוק בנייד שלו .במקומות אחרים
מסתפקים במדידת חום שגרתית .המדינה שומרת כוננות
גבוהה לקראת ההתפרצות העתידית שקרוב לוודאי תתרחש
במקום כלשהו גם אחרי חודשים רבים של רגיעה .הניסיון של
סין עצמה ,כמו גם של מדינות אחרות )ניו זילנד ,וייטנאם,
אוסטרליה( מלמד שכל עוד לא הודבר הנגיף בעולם כולו ,אין
סיכוי למנוע את התפרצותו המחודשת .אולם סין הוכיחה שאת
ההתפרצויות הללו ניתן להדביר בקלות יחסית .סגר קפדני על
אזורי ההתפרצות מיד עם התגלות המקרה הראשון של
הידבקות ,בדיקה מקפת לכל התושבים )ולפעמים שתיים או
אף שלוש בדיקות כדי לגלות נשאים חסרי תסמינים( ,וכן
בידוד מידי של כל הנשאים  -מאפשרים להשיב חיים
למסלולם תוך שבועות אחדים ואפילו תוך ימים אחדים ,כפי
שאירע בהתפרצות האחרונה בחבל יון-נאן בספטמבר.

סוד ההצלחה
סין החלה את ההתמודדות עם המחלה ברגל שמאל.
שלושה שבועות בראשית ינואר של התכחשות למגפה,
השתקת המידע על אודותיה והתמהמהות בטיפול בה גבו
מהמדינה מחיר כבד מאוד .אולם מאז הוכיחה סין יעילות
בלתי רגילה בטיפול בנגיף .די לציין שמאז חודש מאי לא נפטר
בסין מקורונה ולו חולה אחד ,ומאז יולי לא אירעה התפרצות
פנימית .כיצד הושג הדבר? בעיני רבים מדובר במשטר קשוח
הכופה תקנות מחמירות על אוכלוסייה ממושמעת .אולם ראיה
זו מחמיצה את העיקר :הצלחתה של סין נבעה פחות מכפייה

)שבוודאי קיימת( ויותר מגיוס מכלול המשאבים החברתיים,
המנהליים והכלכליים למלחמה בנגיף.
המילה "מלחמה" היא המפתח להבנת הדברים .סין הייתה
המדינה הראשונה שהכריזה כי ההתמודדות עם המגפה היא
"מלחמה עממית" ונהגה בהתאם .היא הקימה שרשרת פיקוד
אחידה בה ל"גנרלים" ,קרי המומחים למגפות ,היה תפקיד
מרכזי .היא גייסה המונים למאבק במגפה ,ומאחר שהדבר
חייב השבת אמון העם בשלטון  -אימצה מאז פברואר מדיניות
של שקיפות מלאה באשר להתפרצויות החדשות ולמחירן
האנושי .היא גיבשה אסטרטגיה לאומית שכללה הפניית
משאבים אדירים לרפואה )ובפרט למערך הבדיקות ,כולל
בדיקות חובה שבועיות לכל העובדים העלולים להיחשף
לנגיף( .במקביל ,קבעה סדר עדיפויות הגיוני ,לפיו יש למגר
את האויב )הנגיף( תחילה ורק אחר כך לעבור לשיקום
הכלכלה והחברה .השיטה הוכיחה את עצמה – נכון לעתה –
מעל ומעבר .אפילו מבקרי משטר חריפים בקרב חבריי ומכריי
בסין מודים שהפעם הצליחה המפלגה הקומוניסטית במקום
בו כשלו משטרים אחרים ברובם.

עיוורון מערבי
הצלחה זו לא ממש מוכרת למדינאים או לציבור הרחב
ברוב ארצות העולם .בינואר ,שכנעה התקשורת המערבית את
עצמה שהתפרצות המגפה בסין משקפת חולשה מובנית של
המשטר שם .בפברואר ,התמקדה זו בהאשמת סין בהפרת
זכויות האדם בשל הסגר הכללי .במרס-אפריל ,נוכח התפרצות
קטלנית של המגפה ברחבי העולם מול שיפור מתמיד במצב
בסין ,הרבתה התקשורת לרמוז שסין משקרת ומזייפת את
הנתונים של תחלואה ושל תמותה .מאז חודש מאי ,כאשר לא
ניתן היה עוד להטיל ספק בהצלחתה של סין ,בחרה התקשורת
פשוט להתעלם ממנה .לנאמר חשוב להוסיף את ההשתלחויות
האנטי-סיניות של טראמפ ,המקווה לחפות בדרך זו על
כישלונו המהדהד בטיפול במחלה .כך תקבלו את המתכונת
הקטלנית של סינוור עצמי ,המונע ממדינאי העולם ללמוד את
אחת הדוגמאות המוצלחות של ההתמודדות עם הנגיף.
ההתעלמות מהצלחתה של סין במאבק בקורונה מחזקת את
מגמת הייאוש ברבות מארצות העולם ,אשר מנהיגיהן בחרו
להתייחס למגפה כמפגע שלא ניתן כלל להתמודד עימו ללא
חיסונים .נראה כי הדוגמא הרעה של ארה"ב החריפה את רפיון
הידיים העולמי .מספר המתים בארה"ב גבוה פי  ,220יחסית
לגודל האוכלוסייה ,מאשר בסין ונראה כי ממשל טראמפ חי
עם זה בשלום.
לכותב שורות אלה אין ספק ,שמרכיבים בתרבות הפוליטית
של ארה"ב – ובפרט חופש זרימת המידע וחופש הביטוי –
עדיפים חד-משמעית על פני המצב בסין .לכן עצוב להיווכח
שברגע של אמת מתברר כי אין במעלות אלה כדי לחסן את
החברה ואת המדינה האמריקאית )ובהרחבה  -את רובן
המוחלט של מדינות המערב( מכישלון מהדהד בהתמודדות
עם אתגר הנגיף .לא נותר אלא לקוות שמנהיגי העולם המערבי
יתעשתו וייזכרו שניצחון במלחמה בנגיף חשוב לאין שיעור
מכותרות טובות בעיתון ואפילו מהצלחה בקלפי .מוטב ללמוד
מהניסיון הסיני – אפילו מאוחר מאשר לעולם לא.

יורי פינס

לזכרו 8/
ודיר חנא .בהמשך נקלטו בטמרה עקורים מכמה כפרים
באזור :אלרויס ,אלדאמון ,חדת'א ומיעאר .אנשי טמרה חלקו
עם הפליטים את הבית שלהם ,את הלחם שאכלו ואת המים
ששתו .היינו כמשפחה אחת ,ונשארנו עד היום משפחה אחת.
גרנו בבית הדוד שלי עבד אלחלים מטלק ד'יאב כשנה וחצי.
אחר כך גרנו בבית מוחמד עוואד אבו טעמה .קשרי החברות
והחיבה בינינו לבין בני המשפחות האלה נמשכים עד עצם
היום הזה .התחלתי מיד ללמוד בבית ספר בטמרה .התאקלמתי
יפה בכיתה ,שיחקנו יחד עם הילדים בשכונה והיינו חברים
טובים .כילד ,אני זוכר שעזרתי בגורן לאנשים שדשו את יבול
החיטה.

ההצטרפות למק"י

עאדל אבו אלהיג'א
ראש עיריית טמרה לשעבר ,עאדל אבו אלהיג'א ,אשר נמנה
במשך שנים רבות עם מנהיגי המפלגה הקומוניסטית
הישראלית )מק"י( והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
)חד"ש( ,הלך לעולמו כתוצאה מנגיף הקורונה ב5-
באוקטובר .בן  81היה במותו.
אבו אלהיג'א נולד ביוני  1939בכפר חדת'א ,בקרבת טבריה,
שנהרס ב 1948-ותושביו היו לפליטים במולדתם .לפני חמש
שנים העניק ריאיון ארוך לעמר אלע'בארי מעמותת "זוכרות"
ובו סיפר על קורותיו ועל תולדות כפרו .בהמשך מופיעים
קטעים מעדותו ,כפי שנמסרה אז.

"למדתי עד כיתה ח' .לא המשכתי בלימודים בגלל המצב
הכלכלי הקשה .נאלצתי לעבוד כדי לעזור לאבא שלי ,כמו
שעשו כל האחים שלי .התחלתי למכור ביצים ביישובים
יהודיים ,בעיקר בקריות ליד חיפה .את הביצים הייתי קונה
בכפרים הערביים .אבא שלי נפטר כאן ,בטמרה ,ב.1959-בגיל
 17-16הצטרפתי למפלגה הקומוניסטית .זאת למרות המשטר
הצבאי ,למרות המצב הכלכלי ולמרות הקושי בקבלת היתרים
מהמושל הצבאי .ראיתי במפלגה הקומוניסטית מפלגה עם
עקרונות ,המגינה על זכויות הערבים וקוראת לשיבת הפליטים
לכפריהם .למדתי את הנחישות במאבק ואת משמעות
האידיאולוגיה מחברים שלי במפלגה כמו אניס אבו רומי ,עלי
עמר זיידאני ,אבראהים פחמאווי ואחרים .חינכתי את עצמי,
השכלתי ולמדתי באופן עצמאי.
בשנת  1998הייתי מועמד לראשות העיר טמרה אך לא
נבחרתי .ב 2003-הצגתי שוב את מועמדותי וזכיתי .בבחירות
 2008נבחרתי לקדנציה שנייה לראשות העיר .סיימתי את
תפקידי כראש העיר ב 2013-והחלטתי שאני לא מתמודד שוב
בבחירות .אני עדיין פעיל ומוכן לתרום לחברה.

הגירוש מחדת'א

השיבה לכפר ההרוס

"מה ששבר את רוחם של הערבים היה טבח דיר יאסין.
שמענו על הטבח כשעוד היינו בחדת'א .עניין הכבוד הוא דבר
קדוש אצל המשפחות הערביות .פחדו שהיהודים יתקפו
ויאנסו נשים ,לכן רבות מהמשפחות העבירו את הנשים
והילדים למקום בטוח יותר .חלקם הגיעו לירדן וחלקם
לכּאוכּבּ .היו ששהו בטורעאן ובכפר כנא תקופה קצרה וחזרו
לחדת'א .זה אירע ,כמובן ,לפני שהכפר נכבש.
נדמה לי שזה היה במאי .אנחנו באנו לכּאוכּבּ כי הדודים
שלנו מצד אמא גרו שם .אבל הגברים של המשפחה נשארו
בחדת'א .קצרו את היבול ,עיבדו את האדמה וגרו בבתים.
באותה תקופה הגיעו חיילים ישראלים לכפר ועצרו 20-15
מהגברים .את אבא שלי ז"ל הם גירשו מהכפר באיומים
שיהרגו אותו אם יישאר .עלה על הסוס ובא לכּאוכּבּ .בין
הצעירים שנעצרו .היו אחי מוחמד ובני דודים שלי.
מיד אחרי גירוש המשפחות ומעצר הצעירים ,התחילו
להרוס את הכפר .המבנה הראשון שפוצצו היה המסגד .פוצצו
אחר כך עוד חלק מהכפר .תושבי חדת'א ברובם עזבו לירדן,
הגבול לא היה רחוק ,עד שיירגעו העניינים ואז יחזרו.
גם כפר טמרה היה יעד לגירוש .תושבי טמרה עזבו את
הכפר לאזור סֿניבעה .אבל אנשי טמרה היו חכמים .ביניהם
היה אחמד חמיד ד'יאב ,אבו עפו ,שהיה אדם משכיל שלמד
בבי"ס כדורי והיו לו קשרים עם יהודים .הוא היה די אמיץ כדי
לחתום על הסכם כניעה תמורת הבטחת שלום התושבים
והשארתם במקומם .בזכותו תושבי טמרה נשארו .הוא עזר גם
להישארות סח'נין .הישארות טמרה תרמה להישארות עראבה

"היה קשה לצאת מטמרה ולהסתובב ברחבי הארץ בגלל
המשטר הצבאי שהוטל על הערבים אזרחי המדינה מ1948-
עד  .1966הפעם הראשונה שביקרתי בחדת'א אחרי הגירוש
הייתה כ 20-שנה לאחריו .קבוצה גדולה מעקורי חדת'א
ביקרה יחד בכפר .כשהגענו וראינו את הכפר ,היינו במצב
רגשי קשה .הכפר היה הרוס.
את הבכי והיללות שם אי אפשר לתאר .זה היה דבר בלתי
נתפס .ביקור ראשון .משהו שחנק את האנשים פתאום
התפרץ .הביקור פרץ מחסום .אחרי הביקור הראשון הזה,
הביקורים בכפר תכפו כעניין טבעי .אנחנו מבקרים בכפר
פעמיים שלוש בשנה .כשהגענו אז לכפר ראינו שכל הבתים
הרוסים ,אבל האדמה ,השדות והגבעות נותרו כפי שהיו .תווי
הפנים של האדמה לא השתנו .המים זרמו ועדיין זורמים .אבל
הבתים פוצצו והאבנים נשדדו.
אנשי חדת'א עדיין דוחים את כל העסקאות שמציעה
המדינה למכירת האדמות שלנו או להחלפתן באדמות אחרות.
אני מעריך שרק  300דונמים מתוך  15אלף נמכרו .האדמה היא
שלנו ואנחנו נחושים לא לוותר עליה .לאבא שלי היו 500
דונמים .אין מנוס משיבה לכפר ולאדמות שלנו .הרי השיבה
לא תשנה את המאזן הדמוגרפי במדינה ,כי אנו ממילא אזרחים
של המדינה .מניעת השיבה של הפליטים ,במיוחד של אלה
שהם אזרחי המדינה ,היא ביזוי של החוק הבינלאומי
והתעלמות בוטה מהאמנות ומההסכמים הבינלאומיים .תאמין
לי ,אחרי שישובו הפליטים לכפריהם ,ישרור שלום ויהיה
מקום לכולם".

תרבות 9/
מתוך ספר הזיכרונות של נסים ברכה

חתונה ביפו
על חלק מהגג של הקומה השלישית בבניין היפואי הייתה
בנויה הדירה המאולתרת שבה התגוררתי עם הוריי ואחיותיי.
החלק הלא בנוי והמזופת שימש לנו מרחב פתוח שבו בילינו
אנו וחברינו ערבי אביב וקיץ רבים .בהתקרב מועד נישואיי
לשמחונת אהובתי ,בנינו אבי ואנוכי – בעזרת חברים ,שאף
הם זה עתה השתחררו כמוני משירות החובה בצבא ,חדר נוסף
עבור הזוג הצעיר.
על הגג נותר חלק בלתי בנוי ,בו ערכנו את מסיבת הנישואין
שלנו .הגג רופד במרבדים צבעוניים .התקרובת הייתה צנועה
וחברים ערכו ,בשיתוף הכלה והחתן ,טקס פרודי של טקס
החתונה הדתי .השירה והריקודים היו תוצרת עצמית ,דבר
שלא גרע ואולי אף תרם למצב הרוח המרומם .באחת מפינות
הגג ,סמוך למעקה הבנוי ,הרחב והגבוה ,התגודדו שלושת
המשוררים .אבי המכונה "דופו" ,שעבד אז כטייח שכיר ,היה
חובב שירה זה כבר .השירים המוקדמים ביותר שנשמרו
מיצירתו היו ממועד לידת אחותי הבכורה .את שיריו היה רושם
בשנים האחרונות ,אחרי הגיעו לארץ ,בדפי מחברות ,אוחז בין
אצבעותיו הגרומות והפצועות לרוב עפרון קצר .המשורר
השני ,מחמוד דרוויש ,שעבד אף הוא בימים ההם כפועל בניין
בערי המרכז ,התגורר בחדר שכור ביפו והתארח לא פעם בבית
הוריי .לפעמים ערכו אבי ומחמוד ערביי קריאת שירה לעצמם.
השלישי היה אלכסנדר פן .שיריו היו כבר אז מוכרים
ומוערכים ,אך הממסד פחד מהתכנים המהפכניים בשיריו,
החרים אותו ועשה מאמצים להעלימו מהבריות.
פן הקרין נוכחות מרשימה ביופיו .באותה תקופה
השתתפנו ,מספר חובבי שירה ,ובכללם אחותי הבכורה שרה
ואנוכי ,בחוג לכותבי שירה צעירים בהדרכתו של פן .על מעקה
הבטון הונח עבור המשוררים מגש ועליו כוסיות למשקה,
בקבוק ברנדי מקומי ,מלפפונים כבושים ביתיים ומעט מן
התקרובת הצנועה .המשוררים היו מרימים מדי פעם כוסית
ונושאים דברי ברכה ואיחולים .הם רוקנו את המשקה לגרונם
תוך שהם מרימים את ראשם לרקיע האביבי והצלול של
מחצית חודש מארס ומביטים אל הירח המלא והגדול אשר
טיפס מהמזרח.
לאחר ההרפיה האלכוהולית הראשונית החלו המשוררים
להחליף ביניהם דברי שירה" .מאוד חשוב לי לקבוע את הקצב
הנכון ,את הריתמוס ,את המנגינה .בבולגרית אני מצליח אבל
כשאני מנסה לתרגם לעברית… הנה כאן  -הצביע על דף
במחברתו  -רציתי שיהיה… תם – תם ,תם ,תם – ,תם ,תם,
תם – תם ,תם ,תם – תם – תם ,תם ,תם .וזה לא בדיוק מסתדר",
אמר אבי וקרא קטע משירו כשהוא מזדקף בטקסיות מה:
אט נפרשת עלטה של ערב
על מדרון רקיע נחשפים הכוכבים
הירח שוב מביט בי ללא הרף
כה נגה הוא המבט – געגועים
אט בלהט שבה לה הנפש וגואה
מלבי עולה דמותך ומתגלה
בכפות ידיי אחוש את הכמיהה
לדעת עוד ועוד מעונג סוד האהבה.
"יפה ,יפה ,אך צר לי מאוד לבשר לך מניסיוני" – אמר פן -
"עוד תעבורנה שנים עד שתסתגל שלא לחשוב בשתי השפות

בעת ובעונה אחת .ועד לבוא המועד נראה כי תמשיך להתייסר
בייסורי השפה ".אבי היה מוקסם ממליציות דבריו של פן,
ממנגינת דיבורו ,מה"ררש" המטרטרת אשר הפיק בין לשונו
לחכו ,אך נראה שלא כל המלים המליציות היו נהירות לו .פן
שב ומזג משקה לכוסיות וללא הקדמה כלשהי החל לדקלם.
קולו רועם ומבליט כל אות והופך כל מלה לנקייה מרבב .הוא
קרא אחד משירי האהבה המוכרים והאהובים פרי עטו:
היא אותו אהבה ,הוא אהב את היין,
ושניהם אהבו ללקט כוכבים.
הירח אהב את שניהם) ,נשא מבט אל הירח(
הירח אוהב לאהוב אוהבים.
כאשר פן סיים את השיר עד תום ,היו המשוררים מוקפים
בחוגגים שמחאו להם כפיים ,ביקשו עוד ובמיוחד דרשו
לשמוע מפיו את "נגד" .פן פנה אליהם ואמר" :חברים,
חברים ,לפני מספר ימים פגשתי את לילקה ואת דני ,הם סיפרו
לי שלצורך החלק האמנותי בעצרת האחד במאי המתקרב
הוקמה להקה המקיימת חזרות על מסכת המבוססת על
הפואמה 'נגד' .נראה שכמה מכם מסוגלים כבר לדקלם את
השיר .על כן ,שובו נא לחגוג".
החוגגים הריעו והותירו את המשוררים לבדם.
"לחיי החתן והכלה ,לחיי אבי החתן ,לחיי אם החתן ,איפה את
אמא?" ,קרא מחמוד דרוויש לעבר המטבח" ,לחיי הוריי
הכלה ,ובמהרה שתזכו לנכד או נכדה" – סיים והרים כוסית.
אבי רק לגם מעט .הוא היה נבוך מעט .פן ,חילץ אותו
מהרהוריו ,כאשר פנה אל דרוויש ואמר" :מחמוד ,חברי ,לכל
מבורך נקדיש כוסית נפרדת ,כך יזכה כל אחד לתשומת
הכוסית המגיעה לו באופן מיוחד" .דרוויש ואבי צחקו בקול
ופן ,כדרכו ,הסתפק בחיוך.
"מחמוד ,עכשיו אתה" ,ביקש ממנו אבי ,שיקרא משיריו.
"גם התרגום של השיר שלי לעברית אינו מושלם ,".היסס
דרוויש" ,מדינת ישראל כבר בת שלוש-עשרה ,את אזרחיה
הערבים היא עדיין מדכאת באמצעות הממשל הצבאי וכלפי
השפה הערבית יוצרים פחד וזלזול .אני מקווה שלא ירחק היום
וכולם יכירו כאן את שתי השפות ,עברית וערבית ,ושזה יהיה
סימן אמין ליחסים נאותים בין שני העמים .זה לא כל כך קשה,
כי שתי השפות קרובות מאוד ,שפות אחיות"" .הוו  -כמה
שאני מסכים אתך" – אמר אבי – "ואתה כבר יודע טוב את
השפה העברית ,הלוואי שאני אדע עברית כמוך .עכשיו משהו
משלך מחמוד .גם כשאתה קורא בערבית שלצערי אני לא
מבין ,אני נהנה מאוד מהקצב ,מהמוזיקה ".מחמוד דרוויש,
ללא גינוני טקס ,באופן צנוע אך בוטח ,החל לדקלם בעברית:
ראי,
ביקשתיך ,בכפך היפה מכל כף,
טלטלי את ענף הזמן.
וישרו עלי ההווה והעובר
וכהרף עין ,תאומים יבואו לעולם,
מלאך ומשורר
ונדע איך הופך שוב הרמץ לאש
בהתוודע אוהבים לחשקם.
------סוף הסיפור .אנא – התייחסו אליו כאל סיפור שיש בו שמץ
קישוט מפרי דמיונו של המחבר  :מחמוד דרוויש לא השתתף,
לצערי ,במסיבת החתונה.

במאבק

האגודה לזכויות האזרח פנתה השבוע ) (12.10ליועץ
המשפטי לממשלה ,אביחי מנדלבליט ,וביקשה ממנו להורות
למשטרה להפסיקה את השימוש בשיטת ה"קטלינג" ,בה
משתמשת המשטרה כדי לדכא ההפגנות בתל אביב .במסגרת
שיטת דיכוי זו ,שמקורה בארצות הברית ,חוסמים השוטרים
את המפגינים מכל הכיוונים ומאפשרים להם לצאת באיטיות
רבה ,לעתים אחרי שעות ,ותוך רישום פרטיהם" .כליאת
האנשים נעשית באופן אקראי וקולקטיבי וכוללת גם מפגינים
שמתגוררים בטווח  1,000מטרים וגם עוברי אורח ובהם גם
קשישים וילדים" ,נכתב בפנייה ליועמ"ש.
בפנייה נכתב כי סגירת המפגינים נמשכת לעתים שעות.
"מעדויות שאספנו עולה כי אנשים נרמסו כתוצאה מהצפיפות
הרבה ,חוו התקפי חרדה ,נאלצו לעשות צרכים מאחורי עצים
ופחים ,נאלצו לעתים לטפס מעל גדרות בדרך לא דרך כדי
לצאת מהמכלאה .חלקם חשו ברע והתחננו לשווא בפני
השוטרים שיאפשרו להם לצאת" .עוד נכתב ,כי ככל הידוע,
השימוש הראשון באמצעי זה בהפגנה נעשה בחודש יולי
בירושלים ,שם כותרו מפגינים בעת שמחו מול מעון ראש
הממשלה ,ואז גם נעשה כלפיהם שימוש במכת"זיות.
לטענת האגודה ,השיטה אינה חוקית" .להגבלה קולקטיבית
של חופש התנועה של קבוצת אנשים ,גם אם מדובר
בהתקהלות בלתי חוקית ,אין כל עיגון בחוק" ,כתבו עורכי
הדין אן סוצ'יו וטל חסין" .לא יכול להיות ספק ,כי פגיעה קשה
כל כך בחירותם של אנשים באופן קולקטיבי מחייבת הסמכה
מפורשת בחוק".
שאלת דיכוי ההפגנות בידי המשטרה עמדה במרכז הדיונים
בוועדת הפנים בראשות ח"כ מיקי חיימוביץ' )כחול לבן(
והוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עופר שלח )יש
עתיד( .הדיון בהפגנות התקיים לאחר פניות של מאות מפגינים
בנושא האלימות מצד המשטרה .במהלכו נשמעות עדויות
מצד מפגינים שנפגעו מהמשטרה.
בישיבה הוקרן סרטון של פרשים מפזרים הפגנה ובו נראית
המפגינה אפרת קל נדרסת תחת רגלי סוס משטרה .לדבריה,
"המשטרה עצרה את התהלוכה ,אז המפגינים עברו לרחוב
אחר .הגענו למצב שהמשטרה כולאת אותנו ברחוב ואי אפשר
לצאת או להיכנס .המפגינים ניסו לברוח מאלימות הפרשים.
עברתי שתי מכלאות ,בשלישית סגרו עם הסוסים .הפרשים
החלו להיכנס לתוך הקהל  .רצתי לכל הכיוונים ,היה חסום
בפינת הרחובות המסגר–יצחק שדה .הכל היה סגור .לא
הספקתי לקפוץ מעל מחסום ומצאתי את עצמי תחת רגליים
של סוס שדרך עלי .נפלתי לאחור .אנשים עצרו את הסוס .לא
יודעת מה היה קורה אם לא היה עוצר .רגל שמאל שלי נשברה.
יש לי שני שברים בכף רגל שמאל".
ח"כ קטי שטרית )ליכוד( אמרה בדיון כי היא "מגנה
אלימות כלפי מפגינים ,אך באותה מידה אני מגנה אלימות
מילולית ופיזית כלפי שוטרים .אלפי שוטרים נכנסו לבידוד
בחודשים האחרונים בעקבות ההפגנות" .על כך הגיב ח"כ
עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת(" :זה שקר .זה לא
נכון עובדתית ,אי אפשר לשקר כל הזמן".

מרצי הסגל הזוטר ב11-
מכללות יפתחו בשביתה
הסגלים הזוטרים ב 11-מכללות אקדמיות ציבוריות הודיעו
השבוע ) (15.10שישבתו עם פתיחת השנה האקדמית ,במחאה
על הסחבת במו"מ בינם לבין הנהלות המכללות ומשרד האוצר
על תנאי העסקתם במהלך תקופת הלמידה מרחוק ,בעקבות
משבר הקורונה .איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות
מאוגד בארגון כוח לעובדים.
הסגלים הזוטרים במוסדות ההשכלה הגבוהה אחראים על
רוב הלימודים המתבצעים במוסדות ,ותומכים בלימודים
המתבצעים על ידי הסגל הבכיר .חלק מדרישותיהם הועלו על
ידם במהלך השנתיים וחצי האחרונות ,בהן מתקיימים מו"מ
מול הנהלות המכללות ומשרד האוצר – אך ללא תוצאות עד
כה.
בין היתר ,הם דורשים העסקה רציפה במהלך כל השנה,
ללא אפשרות לפטר את חברי עמיתי הוראה בתום כל סמסטר
ולשפר את שכרם .השביתה תכלול את חברי הסגל הזוטר
מהמכללות הבאות :המכללה האקדמית תל אביב–יפו ,שנקר,
המכון הטכנולוגי חולון ,כנרת ,אפיק ,אשקלון ,הדסה,
עזריאלי ,ספיר ,מכללת אחווה וסמינר הקיבוצים.

חד"ש – אקטיב נגד תאונות עבודה
סמינר מקוון בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה
מפגש ראשון :ההיבט הפוליטי והמעמדי
בהשתתפות:

ח"כ עאידה תומא-סלימאן וח"כ עופר כסיף
יום חמישי ,15.10 ,בשעה  ;20:00פרטים נוספים בפייסבוק

חוזרים לבלפור
עקב ביטול מצב החירום ,חד"ש ומק"י קוראות
להצטרף להפגנות נגד שלטון הימין בבלפור
וברחבי הארץ  -תוך שמירה על הנחיות הבריאות

מק"י – סניף תל אביב
מפגש שלישי של קבוצת הקריאה המקוונת:
"המהפכה האקולוגית" מאת ג'ון בלמי פוסטר
יום שלישי ,20.10 ,בשעה  ;20:00פרטים נוספים בפייסבוק

גל חד"ש – הפודקאסט של חד"ש תל אביב
פרק " – 25דרום אמריקה בפודקאסט" ,על מורשתו
של צ'ה גווארה ,בהשתתפות ד"ר אפרים דוידי
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב ,בספוטיפיי ,באפל מיוזיק,
בגוגל פודקאסט ,בטיון אין ובמיקס קלאוד
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